
Haletudsegruppen, forårstema 2021 SMTTE-model over temaet ”Friluftsliv.”  

 

Sammenhæng 

 I Løvspring har vi i foråret valgt at arbejde med temaet ”Friluftsliv.”  Hver gruppe inddrager temaet 

som en del af den pædagogiske ugestruktur. Formålet med temaet er, at de pædagogiske aktiviteter 

udspringer af børnenes nærmeste udviklingszone NUZO. Haletudsegruppen er de ældste børn i 

vuggestuen. Børnene er fordelt i spisegrupper, som fungerer som en mindre gruppe i gruppetiden 

om formiddagen. Temaet vil indgå i aktiviteterne og læringsmiljøer i gruppetiden, men også i 

ydretiden, hvor børnene er på tværs i vuggestuen. Hermed stiler vi efter et læringsmiljø og 

fokusering hele dagen. Børnene i haletudsegruppen er forskellige steder i deres udvikling, men 

fælles for dem er, at de er nysgerrige, eksperimenterende og optagede af, hvad de andre børn i 

gruppen er interesserede i. De har gåpåmod og bidrager aktivt i vores pædagogiske aktiviteter, samt 

suger til sig, når de præsenteres for noget nyt. Vi som personale er bevidste om at være gode 

rollemodeller, vise engagement og have fokus på, at børnene udvikler viden og færdigheder om 

temaet ”Friluftsliv.” 

Vi har åbning af temaet fredag den 29. januar med samling udenfor med præsentation af skovens 

dyr og ”skovsangen”, og temaet afsluttes med fernisering fredag den 23. april 2021. 

 

Mål 

Med afsæt i børnenes nærmeste udviklingszone, vil vi arbejde målrettet ud fra læreplanstemaet: 

Natur, udeliv og science.  

Målsætningen er på baggrund af dette, at børnene: 

 • Tilegner sig viden og færdigheder i og om naturen, samt får vækket en naturlig nysgerrighed 

 • Oplever fællesskabsfølelse ved f.eks. at samarbejde i naturen (”Hvad kan vi sammen?”) 

 

Tiltag 

Natur, udeliv og science. 

Gennemgående vil vi bruge naturen som læringsrum, både ude som inde. Vi ønsker at børnene 

tilegner sig viden i og om naturen, at de får vækket deres nysgerrighed herfor, samt oplever en 

fællesskabsfølelse. 

Vi vil derfor bringe følgende tiltag i spil under temaet friluftsliv, og lade dem inspirere til en 

løbende udvikling under hele temaet.  

 



• Vi vil bringe naturen indenfor -lave hulestemning i vores grupperum: Hule med 

camouflagenet i loftet og på vægge, spille fuglemusik og spise vores madpakker her på 

skovdage, så længe det er for koldt at spise ude. 

• Vi vil samarbejde om at bygge en hule til haletudserne i skoven, som skal agere fast base for 

børnene. Her spiser vi madpakker, holder samling m.m. og når vejret bliver mildere vil vi 

medbringe vores turrygsække med drikkedunk og skiftetøj. 

• Vi vil gøre os erfaringer med at klatre i træer/gå på line (Brian) 

• I slutningen af temaet vil vi gøre vores base klar til at kunne tilbringe en hel dag i skoven og 

sove til middag i hængekøjer/madrasser. 

• Vi vil være nysgerrige på skovens dyr – tilegne os viden herom, lære at synge Skovsangen 

og gå på opdagelse efter dyr eller spor i skoven. 

• Vi vil hænge billeder op på legepladsen af skovens dyr og andre ting fra naturen, som vil 

bidrage til øget fokus på temaet bl.a. om eftermiddagen udenfor gruppetiden. 

• På vores besøgsdage i børnehaven vil vi være nysgerrige på, hvordan man laver bål – vi vil 

lære at lave bål, lære hvad bålet kan bruges til (varme os ved, lave mad) – udvikle vores 

egen bålhåndbog om bålaktiviteter, som skal med børnene hjem. 

• I det tidlige forår vil vi være nysgerrige på vandet omkring os. Hvordan kan vi 

eksperimentere med vand? Hvilke dyr bor i vandet. 

• På vores hjemmedage vil vi være kreative med naturen som udgangspunkt. Hvad kan 

naturen bruges til? Insekthoteller til legepladsen, fuglemad til legepladsen, så vores fugle og 

egern ikke sulter i kulden. 

• Vi vil inddrage forældrene ved at opfordre dem til, at dokumentere en tur i skoven og 

fortælle os, hvordan de bruger naturen sammen med deres barn. Det kan enten være på en 

længere tur i weekenden eller hvordan de bruger haven/nærmiljøet hvor de bor. Desuden vil 

vi bl.a. sende bålhåndbog med hjem. 

• Personalet er tydelige rollemodeller i at gå foran i aktiviteterne i skoven og på legepladsen. 

De er støttende omkring de initiativer børnene viser, griber de spontane lege der opstår og 

hjælper børnenes initiativer videre. 

 

Ugestruktur: 

• Mandag: Børnehavens legeplads - Vi lærer at lave bål 

• Tirsdag: Skovdag - Hulebyg, leg og læring i skoven 

• Onsdag: Hjemmedag - Science eksperimenterer 

• Torsdag: Hjemmedag – Kreativ med naturen 



• Fredag: Lange ture - På opdagelse 

 

Tegn 

• Børnene viser glæde ved vores skov- og udedage, de tilegner sig flere færdigheder, og bliver 

mere bevidste om, hvilke muligheder der er i naturen.  

• Børnene er nysgerrige, eksperimenterende og undersøgende i skoven, og øger deres viden 

og ordforråd om bl.a. skovens dyr og hvad skoven kan bruges til.  

• Børnene gør sig erfaringer med hvordan man laver bål, og hvad et bål kan bruges til. 

•  Børnene finder hinanden og oplever fællesskabsfølelse gennem vores fokus på samarbejde, 

samt skabelsen af VORES hule i skoven. Vi ser at børnene på egne initiativer hjælper 

hinanden og inviterer hinanden med i legen.  

 

Evaluering 

Vi vil på vores gruppemøder evaluere på vores SMTTEmodel, ud fra evalueringsspørgsmålene 

Mette og Carina har udarbejdet, og vi vil nedskrive undervejs. Vi vil løbende nedskrive 

observationer, som kan understøtte vores mål og give indblik i, om niveauet på vores aktiviteter 

rammer målgruppen, samt om vores mål opnås. 

 

Børnene har bidraget aktivt til, at bygge vores fælles ”Skovhule”. Mange er gået meget op i, at finde 

pinde og har løftet/trukket dem langt i skoven, for at etablere dem i ”Skovhulen”, og der er blevet 

samarbejdet, hvis pindene har været for tunge. Børnene viser ejerskab for hulen, og den fungerer 

godt, som ramme for samling eller evt. at spise madpakker. Interessen for at bygge hulen er dalet, 

og vi vil fremad have fokus på, at bruge den som mødested efter skovture i spisegrupper. Vi vil 

stadig opfordre børnene til, at tage ”gode” pinde med, når vi er på vej mod hulen, så hulen stadig 

kan udvikles.  

Der var stor interesse for at lave bål, og børnene ville gerne hjælpe til, særligt med at slukke bålet. 

Bålhåndbøgerne blev brugt flittigt, og vi udvidede med en bålsang, som blev sunget mange gange. 

Særligt rundt om bålet, har vi oplevet øget fokus på fællesskabet, hvor børnene har været 

opmærksomme på hinanden og lavet plads, så vennerne kunne sidde ved siden af. 

 

Vi valgte, at børnene skulle sove til middag i shelteren ved bålpladsen i stedet for i ”Skovhulen”, da 

den er mere afskærmet og bedre isoleret. Vi havde to fredage forinden leget ved shelteren og spist 

dernede, så børnene var trygge ved stedet og viste stor interesse, for at sove i shelteren. Vi oplevede 

stor succes med at sove i shelteren, og vi vil snart gentage succesen med en anden gruppe 

haletudser. 



Om eftermiddagen har vi bygget huler med camouflagenettet, lavet bål og snittet med skrælleknive. 

Vi oplevede børnene selv legede ”vi laver bål” på legepladsen og har sunget bålsangen på eget 

initiativ. De samarbejdede om opbygningen af bålet, og nogen blev til brandmænd, som skulle 

slukke ilden. 

Der har været aktiv deltagelse til samlinger, hvor mange har budt ind med deres viden om eks. dyr 

eller vand, og mange af børnene har haft billeder med hjemmefra og fortalt om, hvordan de bruger 

naturen med deres familier. Billederne har hængt i vores grupperum, og dem er der blevet snakket 

meget om. De har bidraget til, at børnene har fået øjnene mere op for hinanden, og samtidig også til  

ejerskab for den enkelte. 

Vi har valgt at fortsætte med fokus på friluftsliv, hvor vi vil lave bålmad på legepladsen, sove i 

shelteren, samt have fokus på krible krable dyr, for vi er VILDE med friluftsliv :-) 


